
Uchwała Nr 58/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z 15 czerwca 2011 roku 

 
w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą nr 46/2011 Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 kwietnia 2011 roku 
w sprawie wskazania Radzie Gminy Podgórzyn nieprawidłowości w uchwale 

Nr VII/27/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie 
na 2011 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 

obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 55, poz.577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art. 105 §1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Umarza się postępowanie wszczęte uchwałą nr 46/2011 Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wskazania 
Radzie Gminy Podgórzyn nieprawidłowości w uchwale Nr VII/27/11 z dnia 31 
marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Uzasadnienie 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na posiedzeniu 
w dniu 27 kwietnia 2011 roku podjęło uchwałę nr 46/2011 w sprawie wskazania 
Radzie Gminy Podgórzyn nieprawidłowości w uchwale Nr VII/27/11 z dnia 31 
marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. Kolegium stwierdziło, 
że w uchwale Rady Gminy Podgórzyn Nr VII/27/11 z dnia 31 marca 2011 roku 
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok naruszono art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm.), 
w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), wobec zaplanowania wydatków 
budżetu gminy na 2011 rok w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, § 6050 - Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37.000 zł z przeznaczeniem na zakup 
i doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe, których źródłem finansowania 
są dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo 
ochrony środowiska.  

Rada Gminy na sesji w dniu 26 maja 2011 roku wyeliminowała wskazaną 
przez Kolegium Izby nieprawidłowość podejmując uchwałę nr VIII/44/11 w sprawie 
zmiany Uchwały Rady Gminy Nr VII/27/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie 
zmian w budżecie na 2011 rok, która wpłynęła do Izby 3 czerwca 2011 roku. Rada 
Gminy dokonała zmniejszenia wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego), rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury), 
paragrafie 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 37.000 zł, 
finansowanych uprzednio dochodami z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 
402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 
Jednocześnie Rada Gminy zwiększyła wydatki w dziale 900 (Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona 
wód), paragrafie 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 
30.000 zł oraz paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 7.000 zł. 
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Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu uznało, że wszczęte postępowanie stało się bezprzedmiotowe 
i postanowiło jak w sentencji.  

  

 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 
 


